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ATA DA VIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA, PRIMEIRO SEMESTRE, DO
SEGUNDO ANO LEGISLATIVO, NO PRIMEIRO BIÊNIO (2021/2022), DA
DÉCIMA NONA LEGISLATURA (2021/2024), DA MUNICIPALIDADE NA
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, QUE SE REALIZOU NA QUARTA-FEIRA,
DIA VINTE E CINCO, MÊS DE MAIO, ANO DOIS MIL E VINTE E DOIS, ÀS
DEZESSEIS HORAS (25/05/2022, 16h).
MESA DIRETORA/VEREADORES:
Presidente: Rodrigo Márcio Caldeira – PSDB;
1º Vice-Presidente: Cleber Lima Pereira – PDT;
2ª Vice-Presidente: Valteilton de Freitas Valim – PP;
1º Secretário: Alexisandro Pessimilio Bulhões – PMN;
2º Secretário: Adriano Vasconcelos Rego – PSB.
Aos vinte e cinco dias, do mês de maio, ano dois mil e vinte e dois, no
Palácio “Judith Leão Castello Ribeiro”, Sala das Sessões “Flodoaldo Borges
Miguel”, Rua Major Pissarra, 245, nesta cidade, Estado do Espírito Santo.
O Senhor Rodrigo Márcio Caldeira, Presidente, reuniu-se em Sessão
Ordinária, no Primeiro Semestre do Segundo Ano Legislativo, Biênio dois
mil e vinte e um, dois mil e vinte e dois (2021/2022), Primeira Parte da
Décima Nona Legislatura (2021/2024) da Municipalidade na Câmara
Municipal da Serra. Registraram-se assinadas as presenças dos Nobres
Senhores Vereadores: Adriano Vasconcelos Rego, PSB; Alexisandro
Pessimilio Bulhões, PMN; Anderson Soares Muniz, PODEMOS; Cleber Lima
Pereira, PDT; Ericson Teixeira Duarte, REDE; Gilmar Dadalto, PSDB; Igor
Elson Bromonschenkel de Almeida, PL; Jeferson Fernandes, PL; José Artur
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Oliveira Costa, SOLIDARIEDADE; Marlon Fred Oliveira Matos, PSDB; Pablo
Aurino Ramos Araujo, PATRIOTA; Rodrigo Márcio Caldeira, PSDB; Raphaela
Maria de Oliveira Moraes Vasques, REDE; Rodrigo Ferreira Correa,
REPUBLICANOS; Rurdiney da Silva, PSB; Saulo Mariano Rodrigues Neves
Júnior, PATRIOTA; Sérgio Anacleto Peixoto Costa, PROS; Valteilton de
Freitas Valim, PP; Wellington Batista Ghisolfe, PSC; e William Fernando
Miranda, PL. Com as ausências registradas dos Vereadores Elcimara
Rangel Loureiro Alicio, PP; Paulo Sérgio Ferreira de Souza, PDT e Wilian
Silvaroli, PDT. O assentamento às assinaturas registradas encontra-se no
Livro de Registro das Frequências dos Parlamentares, Número dois (N.º 2),
Biênio dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e dois (2021/2022), da
Décima Nona Legislatura, dois mil e vinte e um, dois mil e vinte e quatro
(2021/2024). Formou-se a Mesa Diretora. Instalaram-se os trabalhos. Ato
contínuo, por força do Artigo Nº 177 do Regimento Interno desta Câmara
Municipal (Resolução N.º 278/2020), que dispõe sobre a obrigatoriedade à
execução dos Hinos Nacional, do Estado do Espírito Santo ou do Município
da Serra nas Sessões Plenárias da Câmara Municipal da Serra. Nesse
sentido, neste dia cantou-se o Hino da Serra. Logo após, o PrimeiroSecretário procedeu à leitura bíblica em Segundo Tessalonicences,
capítulo três, versículos onze e doze. Ato contínuo, deliberaram-se as Ata
das Sessões Ordinárias dos dias nove e onze de maio, de dois mil e vinte e
dois. Não houve discussão. Foi à votação. Atas aprovadas por quatorze
votos favoráveis. PEQUENO EXPEDIENTE/MATÉRIAS PROTOCOLADAS NA
CASA, Consoante Art. 190 e Art. 191, da Resolução N.º 278/2020
(Regimento Interno). Sobre a Mesa constaram as seguintes Matérias, as
quais, neste ato LIDAS, posteriormente foram encaminhadas com a
anuência do Secretário da Mesa Diretora aos devidos Doutos, às
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Comissões Permanentes e à Procuradoria-Geral deste Órgão Legislativo
que, durante o prazo Regimental, as apreciam, emitem seus Pareceres, a
fim de deliberá-las ao Plenário. O Primeiro-Secretário, Vereador Alex
Bulhões solicitou a inclusão do Requerimento de Urgência Especial Nº.
85/2022.

Em

seguida,

deliberou-se

o

referido

requerimento.

REQUERIMENTO DE URGÊNCIA ESPECIAL Nº. 85/2022: A mesa Diretora
solicita Regime de Urgência Especial para votação dos Vetos Nº. 22/2022 e
Nº. 28/2022, leis provenientes do Executivo Municipal, e aos Projetos de
Leis Nº. 156/2022 e Nº.157/2022, de autoria da Mesa Diretora. Autoria da
Mesa Diretora. Não houve discussão. Foi à votação. Regime de Urgência
Especial aprovado por dezoito votos favoráveis. PROJETO DE LEI Nº.
202/2021: Autoriza a inclusão de boleto bancário no carnê do IPTU
sugerindo contribuição voluntário destinada ao fundo municipal para
Bem-Estar animal, no município de Serra e dá outras providências. Autoria
da Vereadora Raphaela Moraes. PROJETO DE LEI Nº. 379/2021: Dispõe
sobre a transferência das escalas de serviço, dos funcionários públicos e
prestadores de serviço, da área da saúde, no Município da Serra e dá
outras providências. Autoria do Vereador Pablo Muribeca. PROJETO DE LEI
Nº. 63/2022: Dispõe sobre a isenção de cobrança dos estacionamentos em
hospitais públicos, centro de coleta públicos, shopping centers, lojas de
departamento, hipermercados e congêneres aos doadores de sangue e dá
outras providências. Autoria do Vereador Igor Elson. PROJETO DE LEI Nº.
152/2022: Institui o dia vinte de agosto, como data comemorativa do
aniversário do bairro Praia de Carapebus, do município de Serra, e dá
outras providências. Autoria do Vereador Anderson Muniz. PROJETO DE
LEI Nº. 159/2022: Altera a redação do Artigo 30-C e acrescenta os Artigos
30-D e 30-E, à Lei Municipal Nº. 2.656/03 e dá outras providências.
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Autoria a Mesa Diretora. PROJETO INDICATIVO Nº. 289/2021: Dispõe
Sobre o Programa para a Identificação, Diagnósticos, Tratamentos E
Acompanhamento Integral de Educandos com Dislexia, Discalculia ou
Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), na Rede
Pública e Privada de Educação e dá outras providências. Autoria do
Vereador Paulinho do Churrasquinho. PROJETO INDICATIVO Nº. 316/2021:
Dispõe sobre a criação do "Dia da Troca de Livros", nas escolas do
município de Serra/ES e das outras providências. Autoria do Vereador
Doutor William Miranda. VETO Nº. 11/2022: Comunica sobre o Veto
Parcial ao Autógrafo de Lei Nº 5.443, de 23 de março de 2022, PL Nº
277/2021, de autoria do Vereador Dr. Willian Miranda. Veto advindo do
Executivo Municipal. VETO Nº. 14/2022: Comunica sobre o Veto Parcial ao
Autógrafo de Lei Nº. 5.419, de 14 de fevereiro de 2022, PL Nº. 300/2021,
de autoria do Vereador Adriano Galinhão. Veto advindo do Executivo
Municipal. VETO Nº. 20/2022: Comunica sobre o Veto Parcial ao Autógrafo
de Lei Nº. 5.447, de 28 de março de 2022, PL Nº. 276/2021, de autoria do
Vereador Sérgio Peixoto. Veto advindo do Executivo Municipal. VETO Nº.
21/2022: Comunica sobre o Veto Integral ao Autógrafo de Lei nº 5.453, de
06 de março de 2022, PL Nº. 348/2021. de autoria do Vereador Rodrigo
Caçulo. Veto advindo do Executivo Municipal. VETO Nº. 23/2022:
Comunica sobre o Veto Integral ao Autógrafo de Lei Nº 5.450, de 04 de
março de 2022, PL Nº. 396/2021, de autoria da Vereadora Raphaela
Moraes.

Veto

advindo

do

Executivo

Municipal.

GRANDE

EXPEDIENTE/ORADORES INSCRITOS. Consoante Art. 192, Art. 240 e Art.
245, do Regimento Interno, inscreveram-se para o pronunciamento os
seguintes Vereadores: Jefinho do Balneário e Wellington Alemão. No
PRIMEIRO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Jefinho do Balneário saudou
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aos Edis presentes e ao público que assistiu à sessão. Logo após, relatou
que participou da reunião do SINDILIMPE – ES, junto ao Prefeito Sérgio
Vidigal. Assim, afirmou que foi de suma importância essa reunião com o
sindicato dos garis do município da Serra. Também, afirmou que houve
uma injustiça no contrato licitatório, referente aos garis, na gestão
passada, e explicou que o processo licitatório sofreu uma mudança, que
sacrificou aqueles trabalhadores, porque a carga horária foi ampliada.
Ainda, explanou que a profissão do gari seria arriscada, porque corre
perigo todos os dias, com o aumento das horas trabalhada aumentou-se a
incidência de acidentes no trabalho. Então, apontou que o quadro de
coletores de lixo da cidade, foi reduzido pela metade, mesmo assim,
aumentou a carga horária. Nesse sentido, opinou que não vale a pena
manter um contrato que sacrifica vidas. Ademais, esclareceu que tem
dialogado com o Prefeito Sergio Vidigal e que aguardaria por um prazo
para um ajuste, no próximo contrato licitatório digno, bem como um
serviço de qualidade na cidade. Além disso, visitou a região da Praia II, que
recebeu a troca da iluminação e a reforma da praça do bairro Novo
Horizonte. Também, comunicou que a gestão do municipal, estaria na fase
de licitação da construção de uma praça, para a comunidade de Bicanga
praça digna; a reforma do campo de futebol no Setor Ásia, disse que a
reforma será realizada através de um convênio com o governo estadual.
Em APARTE, o Vereador Anderson Muniz corroborou com a fala do
Vereador Pronunciante e ressaltou a importância de o Prefeito da Serra
investir na mobilidade urbana. Por fim, sugeriu que o Prefeito da Serra
fizesse um estudo e projeto de uma ponte, que pudesse melhorar o
acesso para Carapebus, Manguinhos, Jacaraípe, passando por Balneário e
por Bicanga. No SEGUNDO PRONUNCIAMENTO, o Vereador Welington
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Alemão saudou aos Edis e ao público que assistiu à sessão. Iniciou o
pronunciamento falando sobre o problema do horário dos garis, assim,
sugeriu que retornasse como ocorria anteriormente, das seis horas da
manhã até às doze horas. Também, explicou que não existe um local
digno, onde os profissionais possam almoçar e descansar durante o
intervalo, assim como uma estrutura para armazenar os alimentos. Nesse
sentido, afirmou que não necessitaria de um novo contrato licitatório,
para esperar a troca dos horários e conclamou a necessidade dos Edis
desta casa, unirem-se para resolver o problema, o mais breve possível. Em
seguida. Relembrou que foi graças as cobranças dos parlamentares, que as
merendeiras não recebem mais marmitas de má qualidade e sim o auxílio
alimentação que tanto almejaram. Em APARTE, o Vereador Rodrigo
Caldeira corroborou com a fala do Vereador Pronunciante, entretanto,
esclareceu afirmou que a responsabilidade não seria dos Edis desta Casa,
pois, quem mudou foi a empresa em conjunto com a Secretaria
responsável, mas, que se fosse da responsabilidade dos vereadores,
certamente, o horário seria mantido, porque todos trabalham em prol da
população. Ao retomar, o vereador Pronunciante retificou e disse que a
ideia seria de juntar forças, para dialogar com a empresa contratada e a
Secretaria de Serviços. Além disso, parabenizou ao Prefeito da Serra, pela
ordem de serviço da praça do bairro Novo Horizonte, também, apontou
que a população do bairro, questionou sobre a iluminação do campo de
Novo Horizonte e sugeriu para o Secretário de Serviços, que trocasse a
iluminação dos refletores do campo ou para led ou retomar o uso das
lâmpadas de antes, pois a iluminação do campo, não estaria atendendo a
população. Ademais, comemorou a ordem de serviço da praça de São
Domingos, afirmou que o local era usado como um ponto de drogas e
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afirmou que a Prefeitura da Serra, iniciou o projeto para a melhoria do
local. Por fim, afirmou que viu de perto, todas as melhorias nas
comunidades, com as várias obras na cidade, o que beneficiaria toda
sociedade serrana. Ainda, afirmou que a Serra será referência na área da
Saúde. ORDEM DO DIA/MATÉRIAS À DELIBERAÇÃO. Conforme os Artigos:
193 e 196 do Regimento Interno. Matérias liberadas ao Plenário conforme
Proposições. Antes, porém, feita a chamada, responderam a ela todos os
Senhores Vereadores que assinaram o Livro próprio de Frequências,
Biênio 2021/2022, Nº 02 e permaneceram presentes. VETO Nº. 22/2022:
Comunica sobre o Veto Integral ao Autógrafo de Lei Nº. 5.462, de 13 de
abril de 2022, PL Nº. 69/2022, de autoria da Mesa Diretora. Veto
proveniente do Executivo Municipal. Não houve discussão. Foi à votação
Veto rejeitado por treze votos desfavoráveis, a despeito de quatro votos
favoráveis. VETO Nº. 28/2022: Comunica sobre o Veto Integral ao
Autógrafo de Lei Nº. 5.472, de 20 de abril de 2022, PL Nº. 86/2022, de
autoria da Mesa Diretora. Veto advindo do Executivo Municipal. Não
houve discussão. Foi à votação. Veto rejeitado por quatorze votos
desfavoráveis, a despeito de três votos favoráveis. PROJETO DE LEI Nº.
156/2022: Cria a comissão de acompanhamento, inventário e avaliação de
patrimônio e dá outras providências. Autoria da Mesa Diretora. Não houve
discussão. Foi à votação. Projeto de Lei aprovado por dezesseis votos
favoráveis. PROJETO DE LEI Nº. 157/2022: Cria a comissão de
acompanhamento e inventário do almoxarifado e dá outras providências.
Autoria da Mesa Diretora. Não houve discussão. Foi à votação. Projeto de
Lei aprovado por quinze votos favoráveis. PROJETO DE LEI Nº. 242/2021:
institui no Calendário Oficial, do município de Serra, a semana municipal
de conscientização e prevenção da sífilis e da sífilis congênita e dá outras

Página 8 de 9

providências. Autoria da Vereadora Raphaela Moraes. Em DISCUSSÃO, a
Vereadora Raphaela Moraes esclareceu que algumas doenças não seriam
muito conhecidas, por isso, muitas pessoas não são informadas, caso da
Sífilis e da Sífilis Congênita. Nesse sentido, os sintomas seriam
despercebidos, o que contamina a população, assim como os bebês, ainda
em formação no ventre de suas mães, que não foram orientadas e
direcionadas ao exame, durante o acompanhamento pré-natal. Ainda, a
parlamentar compartilhou os seguintes dados publicados pelo Ministério
da Saúde, que no ano de 2019, foram registrados cento e cinquenta e dois
mil, novecentos e quinze casos de Sífilis, desses casos, vinte e quatro mil,
cento e trinta bebês nasceram com a Sífilis Congênita, desses bebês, cento
e setenta e três bebês evoluíram ao óbito. Felizmente, a doença pode ser
superada, após a aplicação de uma injeção de penicilina. Nesse sentido, a
autora da referida proposição solicitou o apoio dos nobres pares, para a
aprovação dessa matéria. Foi à votação. Projeto de Lei aprovado por
dezesseis votos favoráveis. PROJETO DE LEI Nº. 271/2021: Declara de
Utilidade Pública Municipal a obra social Nossa Senhora da Glória,
Fazenda da Esperança. Autoria do Vereador Professor Rurdiney. Não
houve discussão. Foi à votação. Projeto de Lei aprovado por dezesseis
votos favoráveis. PROJETO DE LEI Nº. 331/2021: institui a política
municipal de logística reversa, dos resíduos originários de embalagens de
papel, plásticas, metálicas, de vidro e de multicamadas e similares no
município da serra. Autoria do Vereador Paulinho do Churrasquinho. Não
houve discussão. Foi à votação. Projeto de Lei aprovado por treze votos
favoráveis. PROJETO DE LEI Nº. 429/2021: institui a brigada de proteção as
unidades de proteção ambiental no âmbito do município da serra e dá
outras providências. Autoria da Vereadora Raphaela Moraes. Em
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DISCUSSÃO, a Vereadora Raphaela Moraes explicou que o município tem
seis APAs, sobretudo, a vegetação de turfa, que ao sofrer um incêndio
criminoso, de difícil controle, o que prejudica o meio ambiente, bem como
a saúde humana. Então, essa iniciativa auxiliaria nessas situações, assim
como nos trabalhos de resgates de pessoas perdidas em trilhas, como nas
do Mestre Álvaro. Foi à votação. Projeto de Lei aprovado por quatorze
votos favoráveis. PROJETO DE LEI Nº. 07/2022: institui a semana de
inclusão e luta da pessoa com deficiência, no âmbito do município da
Serra e dá outras providências. Autoria do Vereador Wellington Alemão.
Não houve discussão. Foi à votação. Projeto de Lei aprovado por quinze
votos favoráveis. Não havendo nada mais a tratar, consoante Art. 198 do
Regimento Interno, encerrou-se esta Sessão, a próxima será regimental.
Acordada a fidelidade desta lavratura, procedida pelo Núcleo de
Taquigrafia, encaminhe-se à deliberação Plenária em Sessão Ordinária.
Aprovada, após citada deliberação, inserir-se-á nos Anais desta Egrégia
Casa, assinada pelos Senhores: Presidente, Primeiro-Secretário da Mesa
Diretora, bem como por este Taquígrafo Parlamentar. Palácio “Judith Leão
Castello Ribeiro”. Sala das Sessões “Flodoaldo Borges Miguel”. Em quartafeira, dia vinte e cinco, mês de maio, ano dois mil e vinte e dois.
RODRIGO MARCIO CALDEIRA
Presidente

ALEXISANDRO PESSIMILIO BULHÕES
Primeiro-Secretário
ELAINE GONÇALVES DE SOUZA
Taquígrafa Parlamentar

